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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

Mandag, den 28. maj 1990 , kl. 14.00 i udvalgsværelse III

DELTAGERE:

Peter Hartmann
formand
Jan Ohlsson
næstformand
Inga Nielsen
Bibi B. Sørensen
Jens Chr. Børresen

n **

MØDET HÆVET K L .: ______________

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 133

til 148

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.

incl.
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MILJØUDVALGET

DAGSORDEN FOR MØDET:
P k t .n r . 133
P k t .n r . 134
P k t .n r . 135
P k t .n r . 136
P k t .n r . 137
P k t .n r . 138
P k t .n r . 139
P k t .n r . 140
P k t .n r . 141
P k t .n r . 142
P k t .n r . 143
P k t .n r . 144
P k t .n r . 145
P k t .n r . 146
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P k t .n r . 148
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Pkt.nr: 133
Journalnr

09.08

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1134
Sagsid/lbnr. 753

Fdm. init.

FORURENING AF GRUNDVAND VED FEMHØJ VANDVÆRK

Økonomi:
Sagsfremstilling:
MU behandlede den 23. april d.å. sag vedrørende konsta
tering af stoffet trichlorethan i en boring på Femhøj
vandværk.
Den 30. april blev afholdt møde om afværgeforanstalt
ninger med deltagelse af deltagere fra Frederiksborg amt,
Embedslægeinstitutionen, Levnedsmiddelkontrollen og
Jægerspris kommune. Hedeselskabet, som har udført under
søgelser af Danform-grunden, deltog også.
Det blev besluttet at fortsætte den iværksatte afværge
pumpning og foretage de nødvendige undersøgelser for
udarbejdelse af indvindingsstrategi for de 4 boringer.
Indvindingsstrategien skal sikre, at den konstaterede
forureningen ikke udbredes til øvrige boringer.
Hedeselskabet fremsendte ved brev af 7. maj 1990 oplæg
til undersøgelsesprogram. Forvaltningen accepterede
programmet ( bortset fra moniteringsprogram, som ikke var
aftalt ), og iværksatte undersøgelserne. De foreløbige
resultater viser, at afværgepumpningen fra boring nr. 1
skal fortsætte dog reduceret fra 30 til 10 m3/time.
Dette betyder:

Renseanlæg Tørslev kan modtage det oppumpede
grundvand, da mængden er reduceret.
Det er nødvendigt at etablere ny boring til
erstatning af Bl.
Der bør etableres afløb fra Bl til kloak.
Der bør monteres mindre pumpe i Bl.
Den 15. maj 1990 besluttede KB at der kan iværksættes
nødvendige foranstaltninger.
Foranstaltninger til identifikation og bekæmpelse af
kilde til forureningen afventer svar fra miljøstyrelsen
med hensyn til rollefordeling kommune/amt.
Indstilling: Idet de foretagne undersøgelser med rimelig
sikkerhed fastslår, at afværgeforanstaltninger fra Bl
skal fortsætte' i længere tid, indstiller forvaltningen,
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at ny boring etableres, og at faste installationer til
afværgepumpning etableres.
Det indstilles tillige, at yderligere foranstaltninger
med hensyn til forureningskilden afventer svar fra
miljøstyrelsen.

Beslutning:
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Pkt.nr: 134
Journalnr....

: 09.00

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1133
Sagsid/lbnr. 752

Fdm. init.

VANDAFLEDNINGSAFGIFT FOR SOMMERHUSE

Økonomi ;
Sagsfremstilling:
Ved indgående skrivelse af 26. april 1990 fra "FÆLLES
RÅDET for sommerhus - grundejerforeninger i Jægerspris
kommune" anmoder Fællesrådet om møde for drøftelse af
størrelsen af vandafledningsafgiften for sommerhuse.
Der henvises til betalingsvedtægt vedtaget af KB den 15.
december 1987,
hvorefter bidrag for sommerhuse svarer
til bidrag for en boligenhed. Afledningsbidraget for en
boligenhed er defineret som svarende til 200 m3 vand
afledt pr. år.
Bidraget er efterfølgende i 1988 nedsat for sommerhuse
svarende til 75 % af en boligenhed.
Fællesrådet ønsker bidraget reduceret idet der henvises
et gennemsnitligt årligt vandforbrug i sommerhuse på 35 50 m3.
Jægerspris kommune skal imidlertid senest med udgangen af
1992 udarbejde ny betalingsvedtægt baseret på lov nr. 863
af 23. december 1987 om betalingsregler for spildevands
anlæg. En drøftelse af fremtidige bidrag bør derfor føres
på grundlag af denne lov.
Princippet i loven er 100 % brugerfinansiering af spilde
vandsanlæg, og betaling skal kædes sammen med aflednings
retten. Loven fastsætter en mindsteafledningsret fastsat
til 0.25 m3 pr. m2 grundareal pr. år. Lovens
2, stk. 8
giver kun mulighed for dispensation fra mindsteafled
ningsretten for enkeltejendomme (parker, boldbaner,
tømmerpladser etc. ) og ikke en generel dispensation til
en bestemt type ejendomme f.eks. sommerhuse.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at det meddeles
Fællesrådets forhandlingsudvalg, at Jægerspris kommune
ved udarbejdelse af ny betalingsvedtægt i medfør af lov
nr. 863 af 23. december 1987 ikke har hjemmel til dis
pensere med hensyn til betaling for afledningsretten i
sommerhusområder. Der kan dog, hvis vandmåler er godkendt
i regulativer for vandforsyning, afregnes i forhold til
målt vandforbrug.
g ø g 1Ii4-nj rt•

£

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
280590

Side
6

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
280590

Side
7

Pkt.nr: 135

Journalnr.... : 09.00

B.lbnr. 1132

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 751

?//
Fdm. m i t .

RODZONEANLÆG SVANHOLM GODS

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ved indgående skrivelse af 3. maj 1990 anmoder Svanholm
Gods om tilladelse til udledning af renset spildevand til
Skarndalsgrøften.
Anmodningen sker med henvisning til svar fra Frederiksborg
amt på ansøgning om tilladelse til etablering af
rodzoneanlæg til behandling af godsets husspildevand.
Da spildevandsanlægget omfatter mere end 30
personækvivalenter skal amtet behandle ansøgningen.
Indstilling:
Det indstilles, at ansøgningen oversendes til
amtet med anbefaling (og med enkelte manglende
oplysninger). Da sagen har fredningsmæssige aspekter
anmodes amtet sideløbende at vurdere disse forhold.

Beslutning:
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Pkt.nr: 136
Journalnr___

: 09.19

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1135
Sagsid/lbnr. 754

? tt
Fdm. init.

BADEVANDSANALYSER

Økonomi:
Sagsfremstillin g;
Der er den 14. maj 1990 udtaget prøver af badevand til
analyse.
Resultatet er indgået 18. maj og viser for alle 8 statio
ner tilfredsstillende vandkvalitet.
(Vandtemperaturen var iøvrigt 15 grader varmt)
Indstilling; Til orientering.
Beslutning;
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Pkt.nr: 137
Journalnr

09.02.04

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1122
Fdm. init

Sagsid/lbnr. 740

OPLAG AF STØVEDE AFFALD,MULTI WOOD,KROGSTRUPVEJ 9

Økonomi:
Sagsfremstilling;
På Multi-Wood A/S, Krogstrupvej 9, findes en ophobet mængde
spåner og pudsestøv. En del er ikke emballeret i tillukkede
sække. Ydermere er 6 ud af 7 opsamlingssække under cyklonen
helt fulde af spåner mm., hvorfor cyklonens udskillelse af
støv må være væsentligt nedsat.
Firmaets aktiviteter er på det nærmeste ophørt, hvorfor
værkstedets maskiner kun bruges en sjælden gang.
Alligevel giver virksomheden anledning til væsentlige
støvgener, der stammer fra det utildækkede pudsestøv
(bedømt ved tilsyn 02.05).
Miljøafdelingen har derfor 08.05. sendt forvarsel ud om at
fjerne affaldet.
Affaldet er ikke fjernet, men 14.05. er
det telefonisk
aftalt med
, at støvet dækkes af, og at der
skiftes filterposer. Heller ikke dette er sket endnu.

Miljøafdelingen finder derfor, at der bør følges op med et
påbud.
Bilag:

udkast af 22.05.90 til påbud.

Indstilling:
- at der sendes påbud til virksomheden iht.
miljøbeskyttelseslovens §44 om at udelukke støvgener
inden 1 uge (udkast vedlagt),
- at kommunen lader affaldet fjerne på virksomhedens
regning, hvis påbudet ikke efterkommes.

Beslutning:
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Pkt.nr: 138

Journalnr.... : 01.09

B.lbnr. 1124

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 742

Fdm. init.

GRUSINDVINDING HØJAGERGÅRD,MATR.N R .6A LANDERSLEV

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Miljøudvalget har 29.01.90 punkt 23 udtalt sig om
forlængelse af tilladelsen til grusindvinding på
Høj agergård, Landerslewej 50.
Frederiksborg Amt har 09.04. givet tilladelse til fortsat
indvinding indtil 01.04.95. I vilkårene er bl.a. anført, at
hvis der kommer gener fra trafikken, kan spørgsmålet om
forlægning af udkørselsvejen tages op til fornyet
behandling.

Indstilling: til efterretning.
Beslutning:
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Pkt.nr: 139
Journalnr.... : 09.12.02
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1125

Sagsid/lbnr. 743

Fdm. init.

GODKENDELSE AF 1001 NAT VIDEO, HOVEDGADEN 43

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Levnedsmiddelkontrollen har 23.04.90 godkendt salg af
chokolade og konfekturevarer, snack-varer, vin og sodavand
- alt i originalemballager - fra 1001 Nat Video, Hovedgaden
43,
Indstilling;
Beslutning;

til efterretning.
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Pkt.nr: 140

Journalnr

09.12.02

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1126

Sagsid/lbnr. 744

Fdm. init.

SERVERING FÆRGEGÅRDEN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Levnedsmiddelkontrollen har 18.04.90 iht.
levnedsmiddellovgivningen godkendt salg af is i
originalemballage, kaffe, te, øl og vand fra museet
Færgegården, Færgelundsvej 1, på visse vilkår. Godkendelsen
gælder indtil 01.05.91, dog forudsat at der forinden opnås
næringsbrev og alkoholbevilling.
Indstilling;

til efterretning.

Beslutning:
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Pkt.nr: 141

Journalnr

09.12

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1137

pif

Sagsid/lbnr. 756

Fdm. init

LEVNEDSMIDDELKONTROLLEN, BESTYRELSESMØDE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
På mødet 17.05.90 godkendtes et budget med et slutteligt
refusionsbeløb fra kommunerne på kr. 3.550.000, hvilket
udgør en besparelse på kr. 40.000.
Det endelige budget
eftersendes snarest.
Endvidere blev det besluttet, at to deltidsansatte
assistenter fortsætter på uændret arbejdstid efter
01.09.90.
Indstilling:

til efterretning.
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Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1123
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Sagsid/lbnr. 741

REGNSKAB FOR MILJØRÅDET ISEFJORDEN

Økonomi;
Sagsfremstilling;
Miljørådet for Isefjorden har 27.04.90 fremsendt vedlagte
regnskab for året 1989.
Udgifterne dækker udgivelse af en
pjece om rådets 1. periode, samt mødeudgifter.
Der
overføres et overskud på kr. 5.154.
Bilag: Regnskab vedrørende Miljørådet for Isefjorden 1989.
Indstilling:

til efterretning.

Beslutning:
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Pkt.nr: 143
Journalnr.... : 07.03.10
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1131

Sagsid/lbnr. 749

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS

Økonomi:
Sagsfremstilling:
1) Pejleprogram
Forvaltningen har den 26. april 1990 modtaget skrivelse
fra firmaet Kemp & Lauritzen A/S (K&L). Firmaet frem
sender vedlagt et oversigtskort og lokaliseringsskemaer
for 39 boringer i et område omkring og opstrøms for den
planlagte Kyndby losseplads.
Boringerne er udvalgt mhp at fremstille et vandstands
kort for det primære grundvandsreservoir i området. Et
sådant kort er et vigtigt delgrundlag for at vurdere og
beregne hvilken grundvandsressourcestørrelse der må af
skrives i tilfælde af forureningsudslip til grundvandet
fra den planlagte losseplads.
Man foreslår, at boringerne besøges og pejles indenfor
en relativ kort tidsperiode, f.eks. 1 uge, for at opnå,
at vandstandskortet baseres på "samtidige" pejlinger.
Pejleprogrammet gennemføres af kommunes personale.
2) Supplerende undersøgelser, oplæg
Den 30. april 1990 modtager forvaltningen fra K&L et
overslag vedr. gennemførelsen af de af Frederiksborg
Amt krævede supplerende undersøgelser incl. Jægerspris
kommunes eget ønske om en grundvandsressourceundersø
gelse.
Aktiviteter
Langtidsprøvepumpning
Vandstandstidsserier
Geoelektriske sonderinger
Konsekvensanalyse, perkolatudsivning, grundvand
Konsekvensanalyse, biologiske effekter, udsivning, fjord
Rapportering
Oplæg og møder
Konsulenthonorar
Udlæg (edb,instrumenter m v . )
IALT

ca. kr. 317.000
ca. kr. 185.000
ca. kr. 502.000

Undersøgelserne kan gennemføres på ca. 1,5 år.

Indstilling:
1) Pejleprogram gennemføres hurtigst muligt.
2a) K&L bedes fremkomme med et komplet oplæg til opgavens
løsning incl. honoraroverslag samt at fremsende forslag
til kontrakt.
2b) Arbejdet igangsættes hurtigst muligt.
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Sagsbehandler : HE

Sagsid/lbnr. 755

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS - FALKENTOFT

Økonomi:

Sagsfremstilling:
Fra
er den 22. maj 1990 modtaget skrivelse
i hvilken
udtrykker skuffelse over miljøudval
gets beslutning om at fremsætte ønske om skriftlig rede
gørelse, jf. brev af 18. maj 1990 fra Jægerspris kommune.
Af
brev fremgår, at han har lagt op til et kon
kret købstilbud på lossepladsarealet, dvs hvad vil kommunen
betale for arealet? En skriftlig redegørelse vil ifølge
Falkentoft kunne misbruges af kommunen.
Brevet afsluttes med at "aftalen med DSV er bedre end ingen
aftale" og med oplysningen om, at man nu selv sætter lokal
planarbejdet igang.

Indstilling: Til drøftelse
Beslutning:
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2c) Opgaver i 1990 financieres af midler fra konto nr.
063 00 198 - 50, lossepladser, afregning Skibby
kommune, pr. 1/5-90 med et restbudget på kr. 279.000 og
et forbrug på 1%.
2d) Sagen fremsendes til økonomiudvalget med anmodning om
frigivelse af kr. 175.000 til konsulenthonorar og udlæg
i 1990 fra nævnte konto.
NB! ad 2) Er modtaget den 21. maj 1990, ligger i sagen.

Beslutning:
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Pkt.nr: 145
Journalnr.... : 13.03.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1130

Sagsid/lbnr. 748

Fdm. init.

ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Den 7. maj 1990 modtager forvaltningen fra firmaet Plan &
Projekt endelig den endelige ansøgning vedr. energiprojektet.
Ansøgningen er som aftalt fremsendt til Energistyrelsen i
i marts måned.
Ansøgningen er tilrettet de tidligere fremkomne ønsker samt
tilrettet omkostningsmæssigt i overensstemmelse med Energi
styrelsens ønsker.
Plan & Projekt har drøftet sagen med Energistyrelsen. Sagen
vil blive behandlet medio m a j .
I følgebrevet skriver firmaet, at det vil være en god ide,
hvis kommunen telefonisk i den nærmeste fremtid giver sin
interesse for projektet til kende overfor Energistyrelsen.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Afdelingen har rettet telefonisk henvendelse til Energi
styrelsen den 21. maj 1990, dog uden at komme i kontakt
med den rette sagsbehandler.
Indstilling: Til orientering

Beslutning:
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Pkt.nr: 146

Journalnr

07.01.05

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1129
Fdm. init

Sagsid/lbnr. 747

INDSAMLING AF BATTERIER

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra Modtagestationen i Hillerød kommune er den 9. april
1990 modtaget skrivelse vedr. indsamling af batterier.
Modtagestationen har fra FDB-detail modtaget henvendelse
om, at butikskæderne Brugsen, Kvickly og OBS! overvejer i
forbindelse med et miljøprojekt, at etablere en indsam
lingsordning for batterier.
Batterierne skal i givet fald afleveres på den fælleskom
munale modtagestation i Hillerød. Dette klarer FDB.
Behandlingsudgiften på Kommunekemi er ca. 10.000 kr/ton.
Modtagestationen og dermed kommunen skal afholde disse
udgifter.
Modtagestationen i Hillerød spørger nu, om Jægerspris kom
mune er interesseret i, at afholde et forholdsmæssigt beløb
af behandlingsafgifterne ved den beskrevne ordning, idet
FDB med rimelig nøjagtighed vil registrere de mængder, der
indsamles i hver kommune til brug for afregning med den
enkelte kommune.
I brevet oplyses, at Hillerød kommune er indstillet på at
støtte initiativet.

Miljøafdelingens bemærkninger:
Initiativet vil passe fint med de intentioner som snart vil
blive præsenteret i et oplæg til affaldsplan. Her vil Carl
Bro anbefale lokale løsninger med farvehandlere, købmænd
mv. Miljøafdelingen kan anbefale dette princip, dvs at man
kan aflevere brugte batterier samme sted som man kan købe
nye.
Batterier er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
nr. 804 af 15. december 1989, "Bekendtgørelse om olie- og
kemikalieaffald". Iflg. denne skal kommunalbest. inden den
1.januar 1991 etablere en indsamlings- eller afleverings
ordning for olie- og kemikalieaffald, også affald fra pri
vate husholdninger.
Dette initiativ kan betragtes som et led i dette arbejde.
Ordningen kan gebyrfinancieres.
Indstilling: Positiv tilbagemelding til Hillerød.
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Pkt.nr: 147
Journalnr.... : 01.07.04
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1128

Sagsid/lbnr. 746

PH
Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ejeren af sommerhuset beliggende

ansøger ved skrivelse indgået den 27. april 1990 om til
ladelse til at benytte sommerhuset til helårsbolig.
Ansøgningen begrundes med at
- vedkommende er meget glad for huset
- Dalby er er pragtfuldt område
- huset har et behageligt areal
- huset er af gasbeton
- huset er isoleret med Rockwool
- huset er beklædt med træ.
Ansøgeren har idag bolig på Frederiksberg,
bor alene og har eot godt helbred. Årsindtægetn er ca.
300.000 kr.

Miljøafdelingens bemærkninger:
For at ikke spilde egen og
andres tid med unødvendig sagsbehandling/fremstilling må
sommerhusejerne informeres om de helt basale kriterier for
opnåelse af helårsdispensation.
Indstilling; Der meddeles afslag med den begrundelse, at
ansøgningen ikke opfylder de kriterier( alvorlig sygdom,
erhversbehov, fejlagtig oplysning) som lægges til grund
for tilladelser.
Beslutning;
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